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➢ Κατανόηση βασικών αρχών σχεδίου

– Ο 20ος αιώνας πειραματίστηκε με την αναπαραστατική τέχνη κι έκανε το 
βήμα  να  αποσπάσει  τη  ζωγραφική  από  την  υποχρέωση  που  είχε  να 
αναπαριστά “πιστά” το φυσικό κόσμο.

– Η πιστότητα  της  αναπαράστασης  άλλωστε  είχε  ήδη  κλονιστεί  από  την 
εμφάνιση της φωτογραφίας

– Τις πρώτες μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση έκανε ο Wassily Kandinsky 
(1866-1911)

– Επηρεασμένος από τη μουσική θέλησε να ελευθερώσει την εικαστική μορφή 
από κάθε αναπαραστατικό στοιχείο. Ο μουσικός ήχος έχει άμεση απήχηση 
στην ψυχή γιατί ο άνθρωπος έχει εντός του τη μουσική.

Θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  τα  βασικά  οπτικά  στοιχεία  κάθε  εικαστικής 
παράστασης αποτελούν το “εικαστικό” αλφάβητο:

– το Σημείο
– η Γραμμή
– το Σχήμα
– η Διεύθυνση
– το Χρώμα
– ο Τόνος
– η Υφή

Τα βασικά στοιχεία της εικόνας ειναι τα πρώτα εργαλεία για την ανάγνωση της 
εικαστικής  γλώσσας.  Αυτά  είναι  τα  βοηθητικά  στοιχεία  κάθε  ζωγραφικής 
παράστασης στην απλούστερή της μορφή.



I. Το Σημείο

Το Σημείο είναι το μικρότερο στοιχείο, το ελάχιστο πάνω στην επιφάνεια. Μεγάλο 
ή μικρό είναι ένας απλός ήχος, είναι ένας ψλιθυρος είναι ένας κρότος.

Μπορεί να είναι η κηλίδα που σχηματίζει ένα υγρό πέφτοντας στο πάτωμα, ένα 
σημάδι που χαράσσεται πάνω στο χαρτί, ένα βοτσαλάκι στην άμμο, ένα αστέρι 
στον ουρανό.

Όταν είναι ΜΕΓΑΛΟ μοιάζει να πλησιάζει. Όταν είναι μικρό απομακρύνεται.
Αν μπεί ψηλά στο χαρτί γίνεται ελαφρύ. Αν μπεί χαμηλά, βαρύ.
Αν μπει αριστερά γίνεται αρχή, στα δεξιά γίνεται τέλος. 

Σημεία  με  κάποια  τάξη,  δημιουργούν  ρυθμό.  Σημεία  με  διαφορετική  μορφή 
μοιάζουν με διαφορετικούς  ήχους.

II. Η Γραμμή

Γραμμή δημιουργείται από το ίχνος που αφήνει πάνω στο χαρτί το σημείο που 
κινείται. Η Γραμμή δεν είναι στατική, εχει δυναμισμό και ελευθερία.

Η  ευθεία  δεν  αλλάζει  πορεία,  είναι  η  γραμμή  του  πολιτισμού  μας,  της 
κατασκευής,  του  ορθολογισμού,  της  τάξης  (βλέπε  πολυκατοικίες,  έπιπλα, 
φωτεινές επιγραφές αλλά και σιδηροδρομικές γραμμές).

. .



Η οριζόντια  είναι  γαλήνια,  είναι  η  γραμμή  του  ορίζοντα,  του  ανθρώπου  που 
κοιμάται. Ακολουθεί τη φυσική κίνηση του ματιού μας.

Η κάθετη είναι ενεργητική, δυναμική, αυστηρή,
είναι η όρθια στάση του ανθρώπου.

Η διαγώνια μεταδίδει μεγαλύτερη συγκίνηση
και διέγερση. Είναι ασταθής, παλεύει με τη 
βαρύτητα. 

Η  τεθλασμένη  μεταδίδει  οξύτητα  έντασης  καθώς  δείχνει  δυνάμεις  να 
εναλλάσσονται.



Η καμπύλη είναι  τρυφερή,  φλύαρη,  νωχελική,  πληθωρική,  χορεύει,  έχει  ρυθμό, 
χαλαρώνει ή έχει ένταση. Η καμπύλη είναι το αντίθετο της ευθείας, έχει κίνηση, 
ελευθερία, ανεμελιά, δυναμισμό. Είναι η γραμμή της ζωής με άπειρη δυνατότητα 
και ποικιλία.

Μια γραμμή μόνη της στο χώρο είναι σιωπηλή, 
μοναχική.

Δύο γραμμές, έχουν διάλογο.

Όσο μεγαλύτερη η ποικιλία των γραμμών τόσο 
μεγαλύτερο το
ενδιαφέρον της σύνθεσης.



Άλλες πιο σύνθετες γραμμές:

Η ατέρμονη 

Η σπειροειδής 

III. Το Σχήμα

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σχημάτων:

Σχήμα είναι το περίγραμμα της πορείας της γραμμής από το σημείο εκκίνησης 
μέχρι να επιστρέψει στο ίδιο σημείο.

Τα απλούστερα σχήματα είναι το τρίγωνο, το τετράγωνο και ο κύκλος.

= Σύγκρουση, κίνηση, κατεύθυνση – κίτρινο.

= Σταθερότητα αλλά και πλήξη – κόκκινο.

= Συγκέντρωση, τρυφερότητα, μητρότητα, ψυχικός 
    κόσμος – μπλε.



IV. Η Διεύθυνση

Διαγώνια = δύναμη και ένταση
Κάθετη = σιγουριά και ασφάλεια
Περιστροφική = επιστροφή, οικειότητα, ζεστασιά

V. Το Χρώμα

Συμβολικά μηνύματα χρωμάτων

ΘΟΡΥΒΟΣ – όταν ζωηρά βασικά χρώματα αντιπαρατίθενται δημιουργούν θόρυβο 
και ταραχή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ – όταν τα μωβ και τα μπλε επικρατούν, δημιουργείται μια 
ατμόσφαιρα μυστηρίου.

ΨΥΧΡΟΤΗΤΑ – ανοιχτά χρώματα από την ψυχρή ζώνη του χρωματικού κύκλου 
δημιουργούν την     εντύπωση ψυχρής απαλότητας.

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – κίτρινα και κιτρινοπορτοκαλιά συνδεόνται πάντα με τη 
φωτεινότητα και τη      θερμότητα

VI. Ο Τόνος

Ο τόνος μπορεί να είναι:

• δραματικός ή ήρεμος
• Ρητορικός ή υποβλητικός
• Να μειώνει ή να αυξάνει την ένταση

VII. H Ματιέρα ή Υφή

• Απαλή ή άγρια
• Σκληρή – μαλακή
• Τραχεία – λεία
• Γυαλιστερή – μάτ 



Ματιέρα είναι η υφή των υλικών. Αναγνωρίζεται με την όραση αλλά είναι κυρίως 
απτική ποιότητα των πραγμάτων γύρω μας. 

Το γυαλί, το ξύλο, το δέρμα έχουν διαφορετική υφή που την αντιλαμβανόμαστε 
ακόμα κι αν δεν αγγίζουμε το αντίκειμενο.

Στην εικαστική γλώσσα ματιέρα είναι το παιχνίδι με τα χρώματα, τα διάφορα 
υλικά,  τις  τεχνικές  που  έχει  σαν  στόχο  τη  δημιουργία  ενός  απρόσμενου 
αισθητικού αποτελέσματος.

Είναι  κάθε  αυθόρμητη και  χωρίς  συγκεκριμένο σκοπό εικαστική απόπειρα που 
οδηγείται από μια ενστικτώδη χειρονομία.

Πολύ ενδιαφέρουσες ματιέρες μπορεί να πετύχει κανείς φυσώντας χρώμα πάνω 
στο χαρτί. Τυπώνοντας σε γυαλιστερό χαρτί μια επιφάνεια με νωπά χρώματα, 
στάζοντας  κερί,  κολλώντας  διάφορα  υλικά,  άμμο,  ζάχαρη,  χρυσόσκονη, 
υφάσματα, τσόφλια κλπ.

VIII. Η σύνθεση

Όταν όλα τα μορφικά στοιχεία συζευχθούν έχουμε τη σύνθεση της. Σύνθεση είναι 
η αλληλεξάρτηση των στοιχείων.

Τα στοιχεία της εικαστικής γλώσσας όπως οι νότες στη μουσική ή οι λέξεις στη 
λογοτεχνία είναι  το αλφάβητο για τη δημιουργία της Σύνθεσης (δηλαδή ενός 
έργου τέχνης).

Μια σύνθεση μπορεί να είναι απλή ή πολύπλοκη, ισόρροπη ή έκκεντρη.

Το  στοιχείο  που  προβάλλει  πιο  δυνατά  σε  μια  σύνθεση  είναι  ο  φορέας  του 
θέματος, το πρωταγωνιστικό στοιχείο ή κέντρο της σύνθεσης.

Ένα οπτικό μονοπάτι μας οδηγεί σε αυτό, αλλιώς το μάτι “πηδάει”.
Αν βρίσκεται  στο κέντρο της σύνθεσης το αποτέλεσμα θα είναι  πληκτικό,  αν 
βρίσκεται σε έκκεντρο σημείο το αποτέλεσμα θα έχει δυναμισμό και ενδιαφέρον.

Σε  μια  σύνθεση  προσέχουμε  την  κατανομή  των  βαρών,  την  επανάληψη,  την 
ποικιλία, τις αντιπαραθέσεις των μικρών και των μεγάλων σχημάτων.

Τελικά σύνθεση είναι η “σωστή” κατά την κρίση του καλλιτέχνη τοποθέτηση των 
μορφολογικών του στοιχείων στο χαρτί ή στο χώρο. Δεν υπάρχει συνταγή για τη 
σωστή σύνθεση.



➢ Βασική Αισθητική Προσώπου

Το σχήμα των περισσοτέρων προσώπων είναι  ένας συνδυασμός σχημάτων και 
γωνιών.  Υπάρχουν  επτά  βασικά  σχήματα  προσώπου:  στρογγυλό,  οβάλ, 
παραλληλόγραμμο, τριγωνικό με βάση κάτω και άνω, ρομβοειδές και τετράγωνο.

Στρογγυλό

Ένα στρογγυλό πρόσωπο 

έχει καμπύλες γραμμές με 

ίσες αναλογίες  πλάτους

 και μήκους, χωρίς γωνίες.

Οβάλ

Το οβάλ θεωρείται το

ιδανικό πρόσωπο γιατί 

έχει ισορροπημένες ανα-

λογίες

Παραλληλόγραμμο

Ένα παραλληλόγραμμο

πρόσωπο έχει μεγαλύτερο

μήκος από ότι πλάτος και 

συνήθως μακριά μύτη.

Τριγωνικό με βάση κάτω

Το πρόσωπο αυτό έχει στενό

μέτωπο και φαρδαίνει στα

μάγουλα και το σαγόνι.



Τριγωνικό με βάση άνω

Το πρόσωπο αυτό έχει

πολύ φαρδύ μέτωπο και

γενικά είναι μεγαλύτερο 

προς τα πάνω  και μικρό-

τερο προς τα κάτω.

Ρομβοειδές

Τα πρόσωπα αυτά είναι 

στενά  στο ύψος των ματιών

και το σαγόνι και έχουν 

έντονα ζυγωματικά.

Τετράγωνο

Το πρόσωπο αυτό έχει

έντονο σαγόνι και 

φαρδύ μέτωπο, ενώ το

πλάτος  και το μήκος

έχουν τις ίδιες αναλογίες



Χρωματική ανάλυση

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ψυχρά (με βάση το μπλε) ή θερμά (με βάση το κίτρινο) 
χρώματα.

Σε όλους τους ανθρώπους πηγαίνουν τα χρώματα της βάσης τους.

Το χρώμα το σκελετού θα πρέπει να ταιριάζει με χρώματα του κάθε ανθρώπου

Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του χρώματος του σκελετού 
είναι το χρώμα του δέρματος, των ματιών και των μαλλιών.

Χρώμα δέρματος

   Η απόχρωση του δέρματος είναι το βασικό στοιχείο για τον καθορισμό του 
χρώματος. Όλες οι επιδερμίδες ανήκουν στις δύο βασικές κατηγορίες βάσης 
– μπλε (ψυχρό) ή κίτρινο (θερμό). 

Χρώμα ματιών

   Το χρώμα των ματιών είναι συνήθως δευτερεύον στην επιλογή χρώματος 
εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας που παρουσιάζεται. 

Χρώμα μαλλιών

Το χρώμα των μαλλιών χαρακτηρίζεται και αυτό θερμό ή ψυχρό. Το ξανθό, το 
μαύρο, το άσπρο θεωρούνται ψυχρά. Το καστανόξανθο, το καστανό, το 
κόκκινο θεωρούνται θερμά.



➢ Μέθοδοι επιλογής σκελετών

Τρία βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν στην επιλογή 
σκελετού για το κάθε σχήμα προσώπου:

1. Τα γυαλιά θα πρέπει να συμπληρώνουν το καλύτερο χαρακτηριστικό του 
προσώπου (π.χ. Ένας μπλε σκελετός για να ταιριάζει με γαλάζια μάτια).

2. Το σχήμα του σκελετού θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με το σχήμα του 
προσώπου.

3. Το μέγεθος του σκελετού θα πρέπει να είναι ανάλογο του μεγέθους του 
προσώπου.

Ακολουθεί μια αντιστοιχία προτεινομένων σχημάτων σκελετών για το κάθε 
σχήμα προσώπου.

Στρογγυλό
Ένα στρογγυλό πρόσωπο έχει καμπύλες και το πλάτος και το μήκος είναι 
ανάλογα χωρι γωνίες. Για να φανεί ένα στρογγυλό πρόσωπο λεπτότερο και 
μακρύτερο, προτείνονται στενοί παραλληλόγραμοι σκελετοί, διάφανη μύτη για να 
αυξηθεί η απόσταση μεταξύ των ματιών και σκελτεοί που έχουν μεγαλύτερο 
πλάτος απο ότι βάθος.

Οβάλ
Το οβάλ πρόσωπο θεωρείται το ιδανικό πρόσωπο εξαιτίας των ισορροπημένων 
αναλογίων του. Για να διατηρηθεί αυτή την ισορροπία, προτείνονται σκελετοί 
που έχουν αντίστοιχο πλάτος με το φαρδύτερο σημείο του προσώπου ή σκελετοί 
σε σχήμα καρυδιού που δεν έχουν ούτε μεγάλο βάθος ούτε μεγάλο πλάτος.

Παραλληλόγραμμο
Ένα παραλληλόγραμμο πρόσωπο έχει μεγαλύτερο μήκος από ότι πλάτος και έχει 
συνήθως μακριά μύτη. Για να φανεί ένα παραλληλόγραμμο πρόσωπο μικρότερο 
και πιο ισορροπημένο, προτείνονται σκελετοί που έχουν μεγαλύτερο βάθος από 
ότι πλάτος, έντονους βραχίονες και χαμηλή γέφυρα για να φαίνεται η μύτη 
μικρότερη.

Τριγωνικό με Βάση κάτω
Το πρόσωπο αυτό έχει στενό μέτωπο και φαρδαίνει στα ζυγωματικά και το 
πηγούνι. Για να προστεθεί πλάτος και έμφαση στο στενό πάνω μέρος του 
προσώπου, προτείνονται σκελετοί με έντονα χρώματα και διακοσμητικά στο 
πάνω μέρος ή σκελετοί σε σχήμα πεταλούδας.



Τριγωνικό με Βάση πάνω
Το πρόσωπο αυτό είναι πολύ φαρδύ στο άνω ένα τρίτο και πολύ στενό στο κάτω 
ένα τρίτο του προσώπου. Για να ελαχιστοποιηθεί το πλάτος στο πάνω μέρος του 
προσώπου, προτείνονται σκελετοί που είναι φαρδύτεροι στο κάτω μέρος τους, με 
ανοιχτά χρώματα και υλικά καθώς και griff (οι οποίοι έχουν ένα ελαφρύ και 
αέρινο αποτέλεσμα).

Ρόμβος
Τα πρόσωπα αυτά είναι στενά στο ύψος των ματιών και το σαγόνι ενώ έχουν 
φαρδιά και συχνά πολύ έντονα ζυγωματικά. Αυτό είναι το σπανιότερο σχήμα 
προσώπου. Για να τονιστούν τα μάτια και να μαλακώσουν τα ζυγωματικά, 
προτείνονται σκελετοί που έχουν έντονες λεπτομέρειες στο πάνω μέρος ή griff ή 
οβάλ και πεταλούδες.

Τετράγωνο
Το πρόσωπο αυτό έχει έντονο σαγόνι και φαρδύ μέτωπο, ενώ το πλάτος και το 
μήκος είναι ανάλογα. Για μαλακώσουν οι γραμμές ενός τετράγωνου προσώπου, 
προτείνονται στενοί οβάλ σκελετοί.

Χρώματα σκελετών

Αφού καθοριστεί αν το χρώμα της επιδερμίδας είναι “ψυχρό” ή “θερμό”, στη 
συνέχεια μπορεί να επιλεχθεί το χρώμα του σκελετού που ταιριάζει καλύτερα σε 
κάθε πρόσωπο.

Μερικά παραδείγματα χρωμάτων σκελετών για άτομα με “θερμά” χρώματα είναι: 
μπεζ, χακί, χρυσό, μπρούτζινο, ροδακινί, πορτοκαλί, κοραλί, κόκκινο, ζεστό μπλε 
και ανοιχτόχρωμη ταρταρούγα.

Για τα άτομα με “ψυχρά” χρώματα οι καλύτερες αποχρώσεις σκελετών είναι: 
μαύρο, καφέ-ρόζ, μπλε-γκρι, μωβ, ροζ, μπλε και σκούρα ταρταρούγα.


